
RESUMO  
Alguns autores encontraram evidências que revelam uma relação positiva entre a 
inovação empresarial e a capacidade de criação de novos empregos. Entre os tipos 
de inovação desenvolvidos nessas empresas estão as inovações tecnológicas 
(produtos e processos) e as inovações organizacionais, também conhecidas como 
inovações não tecnológicas. Assim, este estudo propôs-se avaliar a influência da 
inovação organizacional e tecnológica (produto e processo) no crescimento de 
pessoal ocupado assalariado das empresas brasileiras. E, também, comparar o 
crescimento de pessoal ocupado assalariado das empresas que combinam 
inovação não tecnológica (organizacional) e tecnológica (em produto e em 
processo) com o das empresas que desenvolvem apenas inovação tecnológica. O 
conceito de crescimento de pessoal ocupado assalariado (utilizado pela OCDE e 
pelo IBGE como métrica para mensurar o crescimento das empresas) foi revisitado 
no Referencial Teórico, além dos conceitos sobre inovação, desempenho 
organizacional e empresas de alto crescimento. A pesquisa foi desenvolvida a partir 
de uma abordagem quantitativa, com finalidade explicativa e classificada como 
documental e bibliográfica, quanto aos meios. A coleta de dados desenvolveu-se de 
forma secundária, utilizando dados das empresas inclusas na PINTEC e no 
CEMPRE, ambas bases de dados do IBGE. A amostra desta pesquisa é composta 
por 3.348 empresas brasileiras, com as quais foram realizados uma regressão linear 
múltipla e dez testes qui-quadrados para testar a hipótese de que quanto maior a 
utilização de inovação, melhor será o desempenho, em termos de crescimento de 
pessoal ocupado assalariado da empresa. Conforme a teoria visitada mostrou, era 
esperado que os resultados encontrados não tivessem um nível de explicação alto, 
tendo em vista que há outros fatores que explicam o crescimento de pessoal 
ocupado assalariado nas empresas. Contudo, na análise individual dos resultados, 
foram verificados que: (1) quando o principal processo de inovação é 
completamente novo para a empresa, aumenta-se o nível de crescimento da 
empresa; (2) as empresas que não implementaram novos métodos de organização 
do trabalho obtiveram um aumento no seu nível de crescimento; (3) quando a 
empresa desenvolve inovação de produto, mesmo já existente no mercado nacional, 
aumenta a probabilidade de passar para a categoria de alto crescimento; (4) quando 
a empresa desenvolve inovação de processo, mesmo já existente no mercado 
nacional, aumenta a probabilidade de passar para a categoria de alto crescimento; 
(5) o fato de a empresa ter implementado novos métodos de organização do trabalho 
para melhor 8 distribuir responsabilidades e poder de decisão aumenta a 
probabilidade de ela passar para a categoria de alto crescimento; (6) o fato de a 
empresa implementar mudanças significativas nas relações com outras empresas 
ou instituições públicas e sem fins lucrativos aumenta a probabilidade de ela passar 
para a categoria de alto crescimento. A aplicabilidade prática desta pesquisa reside 
nos outros resultados relevantes descobertos, que podem subsidiar os gestores 
públicos e empresariais no processo decisório relacionado ao desenvolvimento de 
inovação como, por exemplo: investimento das empresas no desenvolvimento de 
suas próprias inovações de produto e de processo, mesmo que já existam no 
mercado nacional; e programas públicos de inovação baseados em projetos 
integrados envolvendo empresas e instituições de pesquisa. Ambos os exemplos 
contribuem para as empresas aumentarem a probabilidade de passar para a 
categoria de alto crescimento. Espera-se que os achados desse estudo contribuam 
com os esforços do Brasil em criar maiores ofertas de emprego e melhores 
condições para que a inovação prospere nacionalmente. 
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ABSTRACT 
Some authors have found evidence that reveals a positive relationship between 
business innovation and the ability to create new jobs. Among the types of innovation 
developed at these companies are technological innovations (products and 
processes) and organizational innovations, also known as non-technological 
innovations. Thus, this study aimed to evaluate the influence of organizational and 
technological innovation (product and process) on the growth of employed persons 
in Brazilian companies. And, also, to compare the growth of employed persons in 
companies that combine non-technological (organizational) and technological (in 
product and process) innovation with that of companies that develop only 
technological innovation. The concept of growth in employed persons (used by the 
OECD and the IBGE as a metric to measure the growth of companies) was revisited 
in the Theoretical Framework, in addition to the concepts of innovation, 
organizational performance and high growth companies. The research was 
developed from a quantitative approach, with explanatory purpose and classified as 
documentary and bibliographic, as to the means. Data collection was developed in a 
secondary way, using data from companies included in PINTEC and CEMPRE, both 
IBGE databases. The sample of this research is made up of 3,348 Brazilian 
companies, with which a multiple linear regression and ten chi-square tests were 
performed to test the hypothesis that the greater the use of innovation, the better the 
performance, in terms of personnel growth employed employee of the company. As 
the theory visited showed, it was expected that the results found would not have a 
high level of explanation, considering that there are other factors that explain the 
growth of employed persons in companies. However, in the individual analysis of the 
results, it was found that: (1) when the main innovation process is completely new 
for the company, the company's growth level increases; (2) companies that have not 
implemented new methods of work organization have achieved an increase in their 
level of growth; (3) when the company develops product innovation, even though it 
already exists in the national market, it increases the probability of moving to the high 
growth category; (4) when the company develops process innovation, even though 
it already exists in the national market, it increases the probability of moving to the 
high growth category; (5) the fact that the company has implemented new methods 
of work organization to better distribute responsibilities and decision-making power 
increases the likelihood that it will move into the high growth category; (6) the fact 
that the company implements significant changes in relations with 10 other public or 
nonprofit companies or institutions increases the likelihood that it will move into the 
high growth category. The practical applicability of this research lies in the other 
relevant results discovered, which can support public and business managers in the 
decision-making process related to the development of innovation, for example: 
investment by companies in the development of their own product and process 
innovations, even if already exist in the national market; and public innovation 
programs based on integrated projects involving companies and research 
institutions. Both examples help companies to increase the likelihood of moving into 
the high growth category. The findings of this study are expected to contribute to 
Brazil's efforts to create greater job offers and better conditions for innovation to 
thrive nationally. 
Keywords: organizational innovation; product innovation; process innovation; high 
growth companies; growth of employed persons. 


